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یهلا ماکحا  رد  لقع  شقن 

باتک تاصخشم 

رـشن ناهفـصا : رـشن :  تاصخـشم  یماما  هیقف  نسح  یهلا / ماکحا  رد  لقع  شقن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نسح  یماـما ، هیقف  هسانـشرس : 
تاعالطا ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  ص 64  يرهاظ :  تاصخشم  . 1379 زاونشوخ ،

يدنب هدر  BP166/2/ف7ن7  هرگنک :  يدـنب  هدر  مالـسا  یبهذـم --  ياـههبنج  لـقع --  عوضوم :  هقف ) لوصا   ) لـقع عوـضوم :  اـپیف .
م14999-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/312 ییوید : 

راتفگشیپ

دابعلا عیفش  ءایبنالا و  لضفأ  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  و  دادّسلا ، قیرط  اناشرأ  داشّرلا و  لیبس  اناده  يّذلا  هَّللا  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
دـالوأ یلع  و  داـه ، موـق  ّلـکب  وـه  يذـّلا  ءایـصوالا  ریخ  هّیـصو  یلع  و  مّلـس ، هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلّـص  هَّللا  دـبع  نـب  دّـمحم  داـعیملا  موـی 

لقع دوجو  اب  هک  تسا  هدوب  حرطم  ثحب  نیا  ینامز  رید  زا  دانتلا . موی  یلا  مهئادعأ  یلع  نّعلا  نیعمجأ و  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعملا 
ام لّقعت ، رد  هک  دندش  نآ  رب  یـضعب  هرخالاب  و  تسا ؟ یحو  هب  یجایتحا  هچ  اهناسنا ، يرکف  دـشر  هب  هّجوت  اب  و  دـشابیم ؟ نید  هب  يزاین 

نانآ دندرکیم و  یگدنز  دالیم  زا  لبق  لاس  یلا 700  هک 500  دندوب  همهارب  مان  هب  یهورگ  اههقرف  نایم  رد  دزاسیم . زاین  یب  دـّبعت  زا  ار 
دشاب نوصم  هابتشا  اطخ و  زا  هک  يدنمدوس  ياهنوناق  ام  يارب  یقطنم  یلقع و  لئالد  هب  دانتـسا  اب  دنرداق  هفـسالف  نوچ  هک  دنتـشاد  هدیقع 

هب ار  اهنآ  لئالد  راکفا و  حرـش  ( 1) لحن للم و  باتک  رد  یناتـسرهش » ، » دنزاسیم زاین  یب  ینغتـسم و  ءایبنا  یحو و  زا  ار  ام  دـننک ، عضو 
َرُْجفَِیل ُناـْسنِْإلا  ُدـیُری  : » میناوـخیم نآرق  رد  تسا ، ناـسنا  يزیرگّتیلوئـسم  زا  هـتفرگ  تأـشن  رّکفت  زرط  نـیا  تـسا . هدرک  لـقن  لیـصفت 

دیامنیم و داجیا  ار  ینالوط  ياهلنوت  دفاکشیم و  ار  گنس  لد  هک  یناسنا  نامه  دنک ، زاب  ار  دوخ  هار  ولج  دهاوخیم  ناسنا  (. 2 «) ُهَمامأ
شالت دنتـسه ، وا  هاوخلد  هار  ّدس  يروما  درک  ساسحا  یگدنز  ریـسم  رد  یتقو  دـنوشب ، وا  هار  ّدـس  تمظع  نآ  اب  اههوک  دـهدیمن  هزاجا 

زا يدودح  ات  دـننکیم و  راهم  ار  اهناسنا  ءایبنا ، یحو و  نید و  هک  اجنآ  زا  دزاس و  دوبان  درادرب و  دوخ  هار  رـس  زا  ار  اهدـس  نآ  دـنکیم 
هرخـسم هب  ار  نید  یهاگ  دـنزیخرب  هزراـبم  هب  روما  نیا  اـب  نوگاـنوگ  ياـههناهب  هب  دـننکیم  یعـس  مه  اـهناسنا  دـنهاکیم ، اـهنآ  يدازآ 

َو ُْمْتبَّذَک  ًاقیرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْـسا  ُمُکُـسُْفنأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  امَّلُکَف  أ  دنهدیم «، هلمح  دروم  ای  بیذکت و  ار  ءایبنا  یهاگ  دنریگیم و 
هب ار  یهورگ  بیذـکت و  ار  یهورگ  سپیوریمن  راب  ریز  دروایب  تسین  امـش  هاوخلد  قباطم  هک  ار  يزیچ  يربماـیپ  رگا  ( 3  «) َنُوُلتْقَت ًاقیرَف 

دنکیم ییامندوخ  ون ، يراکفا  تروص  هب  هدیسوپ  یتاهبش  دوشیم و  دیدجت  اهيریگعضوم  نیا  یلکش  هب  نامز  ره  رد  دیهدیم . نتشک 
بلاق رد  ام  رـصع  رد  لاس ، يدـنا  رازه و  ود  زا  سپ  همهارب  تاهبـش  هک  روطنامه  دـیامنیم ، بذـج  بلج و  ار  هاگآان  ياهدـع  اـنایحا  و 
مدرم لقع  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  تسا  هدش  ریسفت  تروص  نیا  هب  ّتیمتاخ  هدیدرگ و  حرطم  ّتیمتاخ  ریـسفت 

اب نیرّکفتم  ددرگیم و  يرپس  نید ، نارود  دـهدیم و  لّقعت  ار  دوخ  ياـج  دـّبعت  دـنرادن و  يزاـین  نید  هب  رگید  دـسریم  لاـمک  ّدـح  هب 
يرکف دشر  زا  مدرم  زونه  دنک  تباث  دناوتیم  هک  تسا  يدهاش  لیلد و  نیرتهب  راتفگ  نیا  دننکیم . هرادا  ار  هعماج  شیوخ  رّکفت  تردق 

يارب میراچان  ام  تهج  نیدـب  دـناهدز ، مد  راتفگ  هب  هشیدـنا  لـّمأت و  نودـب  نخـس  نیا  ناگدـنیوگ  هک  ارچ  دنتـسین ، رادروخرب  یحیحص 
ناگدـنناوخ هدـهع  هب  ار  تواـضق  سپـس  میزادرپـب ، دـّبعت  لّـقعت و  هژاو  ود  ياـنعم  حیـضوت  هب  ادـتبا  رّکفت ، زرط  نیا  ناـینب  ندوـب  تسس 

هک تسا  عوضخ  یکچوک و  ياهتنم  يانعم  هب  شتـسرپ  شتـسرپ و  ینعم  هب  تدابع  تدابع و  هشیر  زا  دّبعت  نآ  تسادق  دّبعت و  میراذگب .
ار ادخ  ( 4  «) َهَّللا اوُدـُبْعا  دـیامرفیم « : ادـخ  هکنیا  تسا . فرـص  میلـست  ضحم و  تعاطا  نامه  یگدـنب  دـشابیم و  یگدـنب  نآ  همزـال 

رماوا وریپ  ضحم و  عیطم  تهج  ره  زا  دیهد و  ناشن  دوخ  زا  دنوادخ  هب  تبسن  ار  عضاوت  ینتورف و  تیاهن  ینعی  دینک ، یگدنب  شتـسرپ و 
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رتگرزب یتردق  یتقو  هک  دوشیم ، هدـید  سوسحم  روطب  مه  تاناویح  رد  یّتح  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  دوخ  نیا  دیـشاب و  وا  تارّرقم  و 
تفرگ و دنهاوخ  دوخ  هب  میلـست  تلاح  هاگآدوخان  دـننیبب  زیچان  وا  تردـق  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  يورین  دـننک و  هدـهاشم  دوخ  يورین  زا 

دوخ هچره  هن  دـنهدیم ، ماـجنا  دـهاوخیم  وا  هچره  هجیتـن  رد  و  دـنریگیم ، رارق  وا  راـیتخا  هدارا و  تحت  هدرک ، بلـس  دوـخ  زا  ار  هدارا 
(. ءیش یلع  ردقیال  ًاکولمم  ًادبع   ) کلام لباقم  رد  ياهدرب  هدنامرف و  لباقم  رد  يزابرس  و  مکاح ، لباقم  رد  يریسا  نوچمه  دنهاوخیم ،
وا روهقم  ار  تادوجوم  همه  دـننادن ، رتـگرزب  وا  زا  ار  یـسک  يزیچ و  دنـسانشب و  تّزع  تمظع و  یگرزب ، هب  ار  دـنوادخ  یتـقو  اـهناسنا 

ساسحا وا  هب  دنمزاین  ریقف و  ار  دوخ  قلطم و  ینغ  ار  وا  دننادب ، چیه  وا  لازیال  یهانتمان و  تردـق  لباقم  رد  ار  دوخ  زیچان  تردـق  دـننیبب ،
، دنیوگ تدابع  ار  عضاوت  شنرک و  نیا  هک  دروآ  دنهاوخ  دورف  وا  لباقم  رد  میلست  رـس  اعبط  دننک ، فارتعا  وا  یقیقح  ّتیکلام  هب  دننک و 
هلی و هک  ینامز  ات  ناویح  ای  ناسنا  هک  تسا  نآ  دـننکیم ، همجرت  یگدـنب  هب  ار  تدابع  هک  نیا  ّتلع  دـنمان . دـّبعت  ار  نآ  راهظا  زاربا و  و 

بلـس وا  زا  هدارا  رایتخا و  تفرگ  رارق  يرگید  صخـش  دـنب  رد  هک  نیا  زا  سپ  یلو  تسا ، راـتخم  دوخ  دـشاب ، دـنب  دـیق و  نودـب  اـهر و 
دهاوخ دودحم  شیگدنز  داعبا  همه  رد  دتفایب ، سفق  رد  يریـش  رگا  یّتح  دریگیم . رارق  يرگید  هدارا  رایتخا و  تحت  راچان  و  ددرگیم ،

دازآ هریغ  يدنک و  يدنت و  تکرح ، نوکس و  كاروخ ، دروخ و  باوخ ، تفخ و  رد  دنزاس  اهر  لگنج  رد  ار  یبسا  رگا  مینیبیم  ای  دش .
. دهدیمن ماجنا  يراک  چـیه  شبحاص  هدارا  هب  زج  دوشیم و  هتفرگ  وا  زا  تارایتخا  نیا  مامت  دـش ، راسفا  دـنب و  راتفرگ  یتقو  یلو  تسا ،

يارب دـنکیم و  يدازآ  ساسحا  دـشاب ، هدـش  اهر  هلی و  ایند  لگنج  رد  هک  ییاپراچ  نوچمه  تسا ، هتخانـشن  ار  ادـخ  یتقو  اـت  زین  ناـسنا 
نامه هب  دنک  ادیپ  تخانـش  دوخ  يادخ  هب  تبـسن  رتشیب  هچره  وا  اما  دنیبیمن ، دوخ  هار  رـس  ار  یعنام  چـیه  شیناسفن  ياههتـساوخ  ماجنا 

دنهاوخیمن چیه  ( 5  «) ُهَّللا َءاشَی  ْنأ  ّالإ  َنُؤاشَت  ام  هک «  ددرگیم  نیبّرقم  هکئالم  دـننامه  هک  ییاج  ات  دوشیم ، هتـساک  وا  يدازآ  زا  نازیم 
رد  ) یگدنب نیمه  زین  مالـسلا  مهیلعيده  همئأ  ءایبنأ و  تمـصع  زمر  درادن ، ياهدارا  دوخ  زا  الـصا  هک  ایوگ  دهاوخب ، ادخ  ار  هچنآ  رگم 

نیا هک  دنامن  هتفگان  یلو  دنزاسیم ، دازآ  حالطـصا  هب  ار  دوخ  دننکیم و  هراپ  ار  اهدـنب  هک  ناراکهنگ  فالخ  رب  تسا  ندوب ) ادـخ  دـنب 
، یتسرپلام یتسرپتوهـش ، یتسرپاوه ، ثعاب  اعبط  دراد و  هارمه  هب  ار  يّداـم  دـنب  دـیق و  نارازه  هک  تسا  یـسّدقمان  هکلب  تسین  يدازآ 

موحرم و  دـنیامرفیم ، هراشا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  تسا  ینامه  نیا  و  دوشیم . یتسرپایند و ...  هرخالاب  یتسرپتسایر و 
مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  يزور  : » دنکیم لقن  ۀمارکلا  جاهنم  رد  هرـس  سدقهمّالع  موحرم  زا  ار  نآ  هرـس  سدقیمق  ثّدحم 

هب دیـسر ، ترـضح  شوگ  هب  اج  نآ  زا  ییانغ  یقیـسوم و  گنهآ  يادص  نامز  نیمه  رد  داتفا ، دادـغب  رد  یفاح  رـشب  هناخ  هب  ناشراذـگ 
تـشاذگیم هناخ  نوریب  رد  ار  اـههلابز  هک  یتقو  دـش ، جراـخ  هناـخ  نآ  زا  تشاد  تسد  رد  هلاـبز  يرادـقم  هک  یلاـح  رد  يزینک  هاـگان 

هدنب رگا  یتفگ ، تسار  دـندومرف : ترـضح  تسا . دازآ  تفگ : هدـنب ؟ ای  تسا  دازآ  هناخ  نیا  بحاص  زینک ! يا  دـندومرف : وا  هب  ترـضح 
زینک دیسرپ ، ار  شندمآ  رید  ّتلع  يو  زا  دوب  هتسشن  بارش  هرفس  رس  رب  هک  رشب  دش  هناخ  دراو  زینک  یتقو  دیـسرتیم ! دوخ  يالوم  زا  دوب 
ياپ اب  دوب ، هدش  هجوتم  ار  ناشیا  روظنم  هتخانش و  ار  ترـضح  هک  رـشب  تفگ . نانچ  نینچ و  دیـسر و  نم  هب  يدرم  تفگ  يو  باوج  رد 

یگدنمرش تّدش  زا  دیبلط و  شزوپ  راوگرزب  نآ  زا  درک و  هبوت  ناشیا  تسد  هب  ترضح  تاقالم  زا  سپ  دیود و  ترضح  يوس  هب  هنهرب 
بحتسم ای  بجاو  ریبکت  دّهشت ، هدجـس و  عوکر ، تئارق ، زا  لبق  زامن و  يادتبا  رد  هک  نیا  ّتلع  دیاش  ( 6 «.) داتفا هیرگ  هب  ماما  روضح  رد 
. مییامن ادیپ  وا  یگدنب  شتسرپ و  يارب  يرتشیب  یگدامآ  ات  مینک  دای  یگرزب  هب  ار  دنوادخ  رما  يادتبا  نامه  زا  هک  دشاب  نیا  تسا 

دّبعت هملک  زا  طلغ  تشادرب 

نآ مالـسا  ءاهقف  حالطـصا  رد  اصوصخم  یهلا ، بهاذم  حالطـصا  رد  يدّبعت  مکح  يانعم  هک  دیدرگ  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
نآ هچرگا  تسین  تمکح  زا  یلاخ  روتـسد  نآ  هک  نیا  هب  نانیمطا  اـب  دـهد  ماـجنا  راـگدرورپ  روتـسد  رطاـخب  ار  يراـک  ناـسنا  هک  تسا 

حرطم يدّبعت  ماکحا  یهلا و  نیناوق  زا  یضعب  هفسلف  میرک  نآرق  تایآ  زا  ياهراپ  رد  هک  نیا  ّتلع  دیاش  دشاب و  مولعمان  ام  يارب  تمکح 
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دروم نیا  رد  ار  هعیـش  تسا ، ناسنا  ندرک  میلـست  روظنم  هب  افرـص  درادن و  ینالقع  يانبم  ادخ  ماکحا  دننکن  رکف  مدرم  هکدشاب  نیا  هدش 
هب زین  هّرـس  سدق  قودص  موحرم  دشابن و  تمکح  نودـب  یمکح  چـیه  دـنکیم  اضتقا  دـنوادخ  لدـع  تمکح و  هک  تسا  نانچ  هدـیقع 
هک ياهمان  رد  تسا . هدومن  نییبت  تایاور  هاگدـید  زا  ار  ماکحا  هفـسلف  هدرک و  نیودـت  ار  عیارـشلا » لـلع   » شزرا اـب  باـتک  تهج  نیمه 
زا یضعب  هک  يدوب  هدرک  يروآدای  دیسر ، نم  هب  وت  همان  : » تسا هدمآ  دناهتشون  نانس  نب  دّمحم  همان  باوج  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترضح 

يرگید ّتلع  و  ناگدنب ، شتسرپ  دّبعت و  يارب  رگم  هدرکن ، مارح  ای  لالح  ار  زیچ  چیه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دننکیم ، نامگ  هلبق  لها 
میباییم ام  دنتـسه .» يراکـشآ  نایز  تراسخ و  راتفرگ  دـنهارمگ و  دـنراد  ياهدـیقع  نینچ  هک  یناسک  عطق  روط  هب  درادـن ، نیا  زا  شیب 

زاین یب  نآ  زا  هتـشاد و  زاین  نآ  هب  تسا و  هدوب  نآ  رد  ناگدـنب  ءاقب  تحلـصم و  هدومرف ، لـالح  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  ار  هچره 
هنافـسأتم تسا . هدوب  اهنآ  تکاله  يدوبان و  بجوم  داسف و  هیام  هدوبن و  مدرم  زاـین  دروم  هدومرف ، مارح  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  و  دـناهدوبن ،

هب ياهفسلف  تمکح و  هنوگچیه  نودب  ماکحا ، هنوگنیا  دننکیم  رکف  یضعب  درادن  یسوسحم  تّلع  رهاظ  رد  يدّبعت ، فئاطو  بلغا  نوچ 
هک تسین  یقطنم  هجو ، چیه  هب  هک  یتروص  رد  دنریذپب  ار  ماکحا  هتسب  مشچهدنهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  تهج  نیدب  تساش ، لیمحت  مدرم 

یهلا نیناوق  لماوع  للع و  میتسناوتن  هک  نیا  دّرجم  هب  مینک و  دادملق  لطاب  هدوهیب و  چوپ و  میدیمهفن ، ار  نآ  هفـسلف  هک  ار  یمکج  ره  ام 
يدّبعت مکح  نیا  : » دش هتفگ  اجک  ره  دننکیم  رکف  هدـش و  دـّبعت  هملک  زا  هک  طلغ  تشادرب  نیا  مینزب . لاطبا  رهم  اهنآ  هب  مینک  فشک  ار 

. دنربب لاؤس  ریز  تحاقو  لامک  اب  ار  ادخ  ماکحا  زا  يرایـسب  هدش  بجوم  دشابیم ، تمکح  زا  یلاخ  يراع و  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا »
، دـننکن دـنوادخ  تخانـش  رد  رظن  دـیدجت  اـت  و  درک ، وجتـسج  دـیاب  دارفا  نیا  یـسانشادخ  رد  ار  یهلا  ماـکحا  اـب  دروخرب  عون  نیا  هشیر 

دنوادـخ یهاون  رماوا و  همه  هکلب  درادـن ، تحلـصم  نتـشاد  اب  یتاـفانم  ندوب » يدـّبعت   » هک نآ  هجیتن  دوریمن . اـهنآ  زا  نیا  زج  يراـظتنا 
. دشاب هدشن  فشک  هچ  دشاب و  هدش  فشک  هچ  لاح  تسا ، تحلصم  تمکح و  اب  مأوت  اهنآ  همه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هدوب  يدّبعت 

تسا لّقعت  نیع  دّبعت  هک  ییاج 

هتسب مشچ  دنادیمن ، ار  نآ  تحلـصم  تمکح و  هک  ار  ینوناق  ناسنا ، تسا  زیاج  یلقع  رظن  زا  ایآ  هک  دیایب  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
!؟ میـشاب ضحم  میلـست  میرادن ، نآ  هفـسلف  زا  یهاگآ  چیه  هک  ینامرف  لباقم  رد  هک  تسا  یقطنم  نیا  ایآ  دریذپب !؟ ارچ  نوچ و  نودـب  و 

رما رب  ینتبم  يراـیتخا  ریغ  رما  کـی  رگا  ینعی  راـیتخالا » یفاـنی  ـال  راـیتخالاب ، عاـنتمالا  : » دـیوگیم هک  تسه  ینوناـق  هفـسلف ، رد  باوج :
نآ سپـس  دروخب ، کلهم  یّمـس و  ياهدام  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  یـسک  رگا  الثم  درادن ، رما  نآ  ندوب  يرایتخا  اب  یتافانم  دشاب  يرایتخا 
ریغ اـی  مینادیم  يراـیتخا  ار  وا  گرم  اـیآ  دـنک ، كـاله  ار  وا  هتـشاذگ و  رثا  يو  مسج  رد  هدـنروخ  راـیتخا  هدارا و  نودـب  یّمـس ، هداـم 

رب یّمـس  هدام  نآ  ریثأت  نوچ  یلو  مینادب  يرایتخا  ریغ  ار  وا  گرم  تسا  نکمم  مینک  دنتـسم  یّمـس  يرواد  هب  ار  وا  گرم  رگا  يرایتخا ؟
دروم رد  دـنادیم . يرایتخا  ار  گرم  نیا  یلقاـع  ره  هدوب ، يراـیتخا  ـالماک  زین  نآ  ندروخ  هدـش و  تکـاله  بجوم  نآ  ندروخ  ساـسا 
باب زا  دوب ، دـهاوخ  ینالقع  زین  رما  نآ  دریگ ، ماجنا  ینالقع  رما  ساسارب  رگا  تسا  ینالقع  ریغ  رهاـظ  هب  هک  يرما  مییوگیم : زین  ثحب 
دراک اب  هدرک  شوهیب  ار  وا  دـهد  هزاجا  هداد و  رارق  هبرجت  یب  يدرف  رایتخا  رد  ار  شیوخ  ناـج  مسج و  دوخ  هدارا  اـب  يراـمیب  رگا  لاـثم 

کـشزپ هب  رامیب  رگا  یلو  زگره ! تسا ؟ هنـالقاع  راـک  نیا  اـیآ  دروآ ، نوریب  ار  وا  رگید  ءاـضعا  اـی  هیر و  بلق ، دـنک و  هراـپ  ار  شمکش 
وا رایتخا  رد  نامرد  يارب  ار  دوخ  ناج  مسج و  دشاب و  دقتعم  وا  يزوسلد  دّهعت و  هبرجت ، صّـصخت ، هب  هک  یلاح  رد  دنک ، هعجارم  جلاعم 

کـشزپ یهاگآ  ملع و  زا  رظن  عطق  اب  رگا  يراذـگاو  نیا  هک  نآ  هصالخ  تسا . هناـمیکح  ییـالقع و  دـص  رد  دـص  راـک  نیا  دـهد ، رارق 
رگا زین  ثحب  دروم  رد  دوب . دهاوخ  هنامیکح  انیقی  دوش  يراذگاو  دش  رکذ  هک  یتاّیـصوصخ  ساسا  رب  رگا  یلو  تسا ، هنالقاع  ریغ  دشاب ،

رد زین  میرک  نآرق  تسا . ییالقع  ریغ  يراک  دنک ، دیلقت  دشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  وا  ّتیحالص  هکنآ  نودب  هناروکروک و  يرگید  زا  یـسک 
ْمُهُؤابآ ال َناک  َْول  َوأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلیق  اذإ  َو  دیامرفیم « : ضارتعا  ناونع  هب  یلهاج  مدرم  دروم 
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دیلقت نیا  ارچ  دنـشاب . هارمگ  لهاج و  یمدرم  اهنآ  ناردپ  دنچ  ره  دننکیم  دـیلقت  دوخ  ناردـپ  زا  اهنآ  ( 7  «) َنوُدَتْهَی َو ال  ًاْئیَـش  َنُولِقْعَی 
هللا یلصمالسا  ربمغیپ  دروم  رد  یلو  تسین ، راوتسا  ياهنادنمدرخ  ساسا  انبم و  رب  درادن و  یهلا  یملع و  هناوتشپ  اریز  تسا ؟ تّمذم  دروم 
اّمِم ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنأ  یف  اوُدِـجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  دـیامرفیم « : نآرق  رد  دـنوادخ  هلآو  هیلع 
سپ و  دنهد ، رارق  رواد  ناشتافالتخا  رد  ار  وت  یتقو  ات  دنـسریمن ، نامیا  تقیقح  هب  ناشیا  دنگوس  ادـخ  هب  ( 8  «) ًامیلْسَت اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق 

یب میلـست  ارچ  اجنیا  رد  دـنهن . ندرگ  ار  نآ  نطاب  رد  دـننکن و  ادـیپ  يدـیرب  وت  هک  یمکح  زا  یتسـس  یگنت و  شیوخ  ياهلد  رد  نآ  زا 
َوُه ْنإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  تسا «  یهلا  یحو  هب  یکّتم  ربمغیپ  راـتفگ  اریز  تسا ؟ شزرا  کـی  ربمغیپ  مکح  لـباقم  رد  ندـش  ارچ  نوچ و 

، هدـش نیودـت  نیناوق  قوقح و  هک  ینامز  نیلّوا  زا  ملاع  يالقع  شور  الوصا  تسا . ناـما  رد  لـلخ  اـطخ و  ره  زا  و  ( 9  «) یحُوی ٌیْحَو  ّالإ 
نیمه هب  دنـشاب و  هتـشاد  یعـالطا  نیناوق  نیا  هّیعقاو  لـلع  زا  هک  نیا  نودـب  دـناهدرکیم  تّیعبت  نیناوق  زا  هک  تسه  هدوـب و  نیا  نونکاـت 
دّبعتم ام  : » مییوگیم هسّدقم ، نیا  نایب  زا  سپ  تسا . روشک  يالقع  موق و  ناگرزب  بیوصت  دروم  نیناوق  نیا  هک  دناهدرکیم  افتکا  هزادنا 

رگا هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآ  یمامت  هک  میرادـن  يدـیدرت  نیرتکچوک  مینادیم و  میکح  يادـخ  بناـج  زا  ار  اـهنآ  هک  میتسه  ینیناوق  هب 
«. تسا لّقعت  نیع  دّبعت  هنوگ  نیا  و  تشاذگ ، دنهاوخ  هّحص  اهنآ  رب  اعطق  دننک  ادیپ  یهاگآ  نآ  هفسلف  هب  ملاع  يالقع 

لقع تّیجح  لّقعت و 

هراشا

ار رتـش  تسد  نآ  اـب  هک  ار  یباـنط  تهج  نیدـب  تسا ، نتـشاد  هگن  ندرک و  راـهم  نتـسب و  ینعم  هب  لـقع  تسا و  لـقع  هشیر  زا  لّـقعت » »
هداد و صیخـشت  ار  لطاب  قح و  حـبق و  نسح و  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییورین  حالطـصا  رد  لقع » . » دـنمانیم هلیقع » لاقع و   » دـندنبیم

راهم ار  یناسفن  ياههتساوخ  تاوهش و  ورین  نیا  نوچ  دنسانشیم و  نآ  اب  ار  ررض  عفن و  ّرـش و  ریخ و  فشک و  تامولعم  زا  ار  تالوهجم 
ثیدح دودح 126  ثیداحا  بتک  رد  تسا و  هتفر  راکب  شفلتخم  تاّقتشم  اب  لقع  هژاو  دروم  نآرق 49  رد  دنمانیم . لقع  ار  نآ  دنکیم 

. تسا هدش  يروآعمج  لقع  دروم  رد  مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا 

لقع تّیجح 

هبلغ ینعم  هب  تغل  لصا  رد  ّتیجح : میوش . انـشآ  تّجح » ّتیجح و  هژاو  اب  تسا  مزال  تسخن  تسا . نآ  تّیجح  لقع ، تازایتما  زا  یکی 
رد یناهفـصا » بغار  ، » دزاـسیم بولغم  ار  فلاـخم  تاـبثا و  ار  دوصقم  عطاـق  روـطب  هک  تسا  یلیـالد  حالطـصا ، رد  تسا و  يزوریپ  و 
هب نرک  ییامنهار  تّجح : ِنیَضیقَّنلا ؛ » َدَحَأ  َۀَّحِص  یضَتْقَی  يّذلا  َو  ِمیقَتْسُملا  ِدَصْقَملا  يأ  هجهملل ، ُۀَنِّیَبُملا  َُۀلالّدلا  ُۀَّجُحلا : : » دیوگ تادرفم 
رد ـالثم  دـنکیم ، مکح  ضیقن  فرط  ود  زا  یکی  تّحـص  هب  هک  تسا  يزیچ  ماـهبا و  نودـب  نشور و  روـطب  تسا  تـسرد  فدـه  کـی 

یعّدـم هب  یهدـب  هنوگچیه  هک  دـنکیم  راـهظا  يرگید  تسا و  يرگید  زا  بلط  یعّدـم  یکی  دـنراد ، عازن  مه  اـب  رفن  ود  یـضاق  روضح 
تاراهظا تّحـص  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوخ  ّتیناقح  رب  یعطاق  لیلد  نیفرط  زا  یکی  رگا  تسا ، ضقانتم  مه  اـب  بلطم  ود  نیا  درادـن ،

هب دراد  ّتیجح  لقع  مییوگیم  رگا  و  دوشیم . زوریپ  دوخ  مصخ  رب  هلیـسو  نیا  هب  اریز  دـنیوگ ، تّجح  ار  لیلد  نآ  دـنک ، تابثا  ار  دوخ 
. دنک زوریپ  مصخ  رب  ار  ام  تابثا و  ار  ام  ياعدا  تّحص  دناوتیم  لقع  هک  تسا  انعم  نیا 

لقع تّیجح  لیلد 

اّمأف ۀـنطاب ، ۀّـجح  ةرهاظ و  ۀّـجح  نیتّجح ، هّلل  ّنا  ماشه ! ای  : » دـنیامرفیم ماشه  هب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  یثیدـح  رد 
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راکشآ تّجح  دراد ، تّجح  عون  ود  مدرم  رب  دنوادخ  ماشه ! يا  لوقعلاف ؛ » ۀنطابلا  اّمأ  مالّـسلا و  مهیلع  ۀمئالا  ءایبنالا و  لسّرلاف و  ةرهاّظلا 
رگید یثیدـح  رد  تسا . مدرم  ياهلقع  ادـیپان ، ناهنپ و  تّجح  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ناریماپ و  ادـیپ ، راکـشآ و  تّجح  ناـهنپ ، و 

، لقعلا مالسلا : هیلعاضّرلا  لاقف  مویلا ؟ قلخلا  یلع  ۀّجحلا  ام  : » دیسرپمالسلا امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  تیّکـس  نبا  هک  هدمآ 
نیا اـب  تسا ، لـقع  دومرف : تسیچ ؟ مدرم  رب  ادـخ  تّجح  زورما  هبّذـکتف ؛ » هَّللا ، یلع  بذاـکلا  هقّدـصتف و  هَّللا ، یلع  قداّـصلا  اـهب  فرعی 
ادـخ هب  هک  ار  یناسک  نینچمه  ینکیم و  رواب  ار  اهنآ  یـسانشیم و  دـنهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  يزیچ  هناـقداص  هک  ار  یناـسک  تّجح 

ار لقع  تّجح  هک  نونکا  نّیبم ؟ ای  تسا  نّنقم  فشاک ، ای  تسا  لـعاج  لـقع  ینکیم . بیذـکت  ار  اـهنآ  یـسانشیم و  دـندنبیم  غورد 
دناوتیم ایآ  هدش و  راذگاو  نآ  هب  يراذگوناق  ّقح  هک  تسا  يّدح  رد  ایآ  تسا  يّدح  هچ  ات  لقع  تّجح  مینادب  تسا  يرورض  میتسناد ،

ار یهلا  نیناوق  ماکحا و  دناوتیم  اهنت  لقع  هک  نیا  ای  دنکیم ، ءاضما  ار  لقع  نیناوق  عرش  ایآ  و  دنک ؟ تلاخد  مدرم  دوخ و  تشونرس  رد 
، هشیدنا رکف ، اب  هک  هدرک  راذگاو  ام  لقع  هدهع  هب  ار  نیناوق  لعج  تسا و  هدومرف  تیانع  ام  هب  ادخ  میتفگ  رگا  دنک ؟ ییاسانش  فشک و 

نیا رد  میروآ ، رد  ارجا  هلحرم  هب  سپـس  هدرک و  نیودـت  ار  ینیناوـق  ساـسا  نیا  رب  مینک و  یـسررب  ار  دـسافم  حـلاصم و  قّـمعت ، ّربدـت و 
میتفگ رگا  و  مینک !؟ نییعت  ار  شیوخ  تشونرـس  دوخ  یحو ، هب  ءاکتا  نودـب  میراد  قح  اـم  دوب و  دـهاوخ  نّنقم  لـعاج و  لـقع  تروص 

، تسا ادـخ  مکح  ندروآ  تسد  هب  اـهنت  تسا  لـقع  هفیظو  هچ  نآ  هدـشن و  راذـگاو  یـسک  هب  قح  نیا  تسا و  ادـخ  قح  يراذـگنوناق ،
لقع هلیسو  هب  زین  ار  ادخ  مکح  ناوتیم   » نینچمه دروآ  تسدب  عامجا  تّنـس و  باتک و  زا  ناوتیم  ار  ادخ  مکح  هک  روط  نامه  نیاربانب 
تّنـس ای  باتک  ریـسم  زا  ات  دزادـنیب  راکب  ار  شیوخ  يرکف  يورین  مامت  دـنک و  شالت  هیقف  هک  تسا  نیمه  داهتجا  ینعم  و  درک » لیـصحت 

نیاربانب دوخ . لقع  ياههتخاس  هب  هن  دنک ، لمع  نآ  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  ادخ  مکح  لقع ، لیلد  ای  عامجا  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
. دنادیم فشاک  ار  لقع  هعیش  دوب و  دهاوخ  نّیبم  فشاک و  اجنیا  رد  لقع 

لقع تّیفشاک  یگنوگچ 

دـسافم حـلاصم و  حـبق و  نسح و  یهلا  یهاون  رماوا و  ماکحا و  يانب  ریز  میدرک  هراشا  هک  روط  ناـمه  عّیـشت  بتکم  رد  هک  تسناد  دـیاب 
کش و نودب  مّلسم ، یعطق و  روطب  لقع  ات  ینعی  تسل ، هّیعقاو  دسافم  حلاصم و  حبق و  نسح و  نامه  زین  لقع  مکح  يانبم  تسا و  هّیعقاو 

هجیتن نیا  هب  همدـقم  نیا  رکذ  اب  دـنکیمن . رداـص  ار  اـهنآ  ماـجنا  زّوجم  دـنکن  یباـیزرا  ار  روما  دـسافم  حـلاصم و  حـبق و  نسح و  ماـهبا ،
اجک ره  زین  دراد و  دوجو  یتحلـصم  مکح ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یعرـش  مکح  کـی  اـجک  ره  هک  میـسریم 

هرخالاب دراد ، دوجو  یتحلـصم  مه  مکح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زین  نآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یلقع  هشدـخ  نودـب  یعطق و  یمکح 
رد زین  لقع  مکح  اّلسم  میتفای ، تسد  یعرش  مکح  کی  هب  ییاج  رد  هاگره  سپ  دنشابیم ، تحلـصم  نامه  هب  رظان  لقع  مه  عرـش و  مه 

فورعم هک  ياهدـعاق  و  دوب . دـهاوخ  نامه  زین  عرـش  مکح  اج  نآ  رد  میدیـسر  یلقع  یمکح  هب  ییاج  رگا  و  دوب . دـهاوخ  ناـمه  اـجنآ 
رکذ نایب  نیا  هب  ار  لقع  عرـش و  نیب  ینتـسسگان  هطبار  نیا  تسا و  بلطم  نیمه  هب  رظان  عرـش » لقع و  مکح  نیب  همزالم   » هدعاق هب  تسا 
اریز تسا  یلقع  مّلسم  مکح  کی  دوخ  هدعاق  نیا  لقعلا .» هب  مکح  عرشلا  هب  مکح  امّلک  عرّشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  امّلک  : » دنکیم
ملاع رب  ییاورنامرف  مه  تسوا و  ّتیـشم  تردـق و  هضبق  رد  ناهج  شنیرفآ  مه  هک  میاهتخانـش  یلقع  یعطق و  لئالد  اـب  اـم  ار  يدـنوادخ 

ِهِـسْفَن یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  دومرف «  بجاو  دوخ  رب  هک  ياهعـساو  تمحر  ياـنبم  رب  ًاـعطق  ( 10  «) ُْرمَـْألا َو  ُْقلَْخلا  َُهل  ـالأ  تسوا «  نآ  زا  یتـسه 
لاحم تسا و  قـالطالا  یلع  میکح  وا  هک  ار  ( 12) تسا هدراذگن  نادرگرـس  فیلکت و  نودب  یگدـنز  روما  دروم  رد  ار  ام  ( 11  «) َۀَمْحَّرلا

هب رـصحنم  ار  ّتیمکاح  ًالّوا  نوچ  ام  دـنادیم ؟ فشاک  ار  لقع  هعیـش  ارچ  دـنک . رداص  ام  يارب  حـلاصم  زا  یلاخ  يراـع و  یمکح  تسا 
. راذگ نوناق  هن  میسانشیم  فشاک  ناونع  هب  طقف  ار  لقع  تهج  نیدب  مینادیمن ، يراذگ  نوناق  هتسیاش  ار  لقع  ًایناث  مینادیم و  دنوادخ 
ام ریغ  هب  مکح  نآرق  زا  دروم  نیدنچ  رد  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدب  مینادیم ، ادخ  هب  رـصحنم  ار  يراذگ  نوناق  مییوگیم  هکنیا  اّما 
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فرط زا  هک  درک  یمکح  یـسک  رگا  و  دـشاب . ارجا  لباق  اـت  دوش  لزاـن  راـگدرورپ  فرط  زا  مکح  دـیاب  ینعی  هدرک ، موکحم  ار  هَّللا  لزنأ 
تسا ملاظ  و  ( 13) تسا هداد  رارق  ادخ  کیرـش  يراذگ  نوناق  رد  ار  دوخ  هک  نیا  تهج  هب  تسا  رفاک  هدننک  مکح  دشاب  هدشن  لزان  ادخ 

رفک و و  ( 15) هدش جراخ  دوخ  فیاظو  دودـح  زا  نوچ  تسا  قساف  و  ( 14) هدرک عیاض  ار  اهناسنا  قوقح  ّتیحالـص ، مدع  رطاخ  هب  اریز 
نیا ریبعت  ود  هب  نآرق  رد  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ندرک  مکح  دـنوادخ  یفرط  زا  تسا ، ناسنا  هلیذر  تافـص  نیرتدـب  زا  قسف  ملظ و 

دنوادخ هک  دشاب  نآ  صاصتخا  نیا  ّتلع  دـیاش  و  ( 17  «) ُمْکُْحلا ُهـَل   - » 2 ( 16  «) ِهِّلل ّـالإ  ُمْکُْحلا  ِنإ   - » 1 تسا : هدـش  حرطم  صاصتخا 
هچ ( 18  «) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحأ  ْنَم  َو  دـیامرفیم « : هدومن و  یفّرعم  نوناـق  مکح و  نیرتهب  ناونع  هب  ار  دوخ  نوناـق  مکح و 

لقع هک  تسا  یهیدب  و  دـننک ، تواضق  دروم  نیا  رد  دـنناوتیم  هک  دـننامیا  اب  مدرم  اهنت  دـنک و  مکح  دـناوتیم  دـنوادخ  زا  رتهب  یـسک 
نیا يارب  درادن ، ار  يراذگ  نوناق  ّتیحالص  لقع  مییوگیم  هکنیا  اّما  درادن  ار  يراذگ  نوناق  تیحالص  لقع  دنکیم . باختنا  ار  نیرتهب 

نتشادن اب  رشب  دشاب و  یطیارـش  دجاو  دیاب  دوش ، تیاعر  اهنآ  رد  یعقاو  دسافم  حلاصم و  هک  ینیناوق  لعج  يارب  يراذگ  نوناق  هک  تسا 
نیا تابثا  يارب  دـنمورحم . نآ  زا  اهناسنا  عون  هک  تسا  یفاک » تاعالطا   » طیارـش نآ  هلمج  زا  هک  درادـن  يراذـگ  نوناق  قح  طیارـش  نآ 

. دییامرف هجوت  لیذ  بلاطم  هب  هلئسم 

یفاک تاعالطا  مدع 

ناتخرد ناهایگ و  فلتخم  عاونا  شرورپ  دادعتـسا  نیمز  نآ ، تکرب  هب  هک  دـنامیم  كاخ  رد  هتفهن  ياهورین  نوچمه  لقع  میظع  يورین 
اذِإَف ًةَدـِماه  َضْرَْألا  يََرت  َو  دـنامیم « ، یقاب  تکرح  یب  هدرم و  نیمز ، نآ  دـنکن  شزیر  نآ  رب  تمحر  ناراـب  رگا  و  دروآیم ، تسدـب  ار 

شبنج هب  تخیر ، ورف  نیمز  رب  نامـسآ  زا  بآ  هک  هاـگ  نآ  ینیبیم  ( 19  «) ٍجـیَهب ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اـْنلَْزنأ 
لقع دوشیم . هدییور  نآ  رد  توارط  اب  ناهایگ  تفج  تفج  هک  تسا  تقو  نآ  دنکیم  ادـیپ  ناهایگ  دـشر  يارب  یگدامآ  دـیآیم و  رد 

، تفرعم ملع و  دروم  رد  يراـگزیهرپ . اوقت و  يورین  مّود : تفرعم . ملع و  رون  لّوا : دوش : افوکـش  ـالماک  اـت  تسا  دـنمزاین  وریبن  ود  هب  زین 
و دنیشنیمن ، رمث  هب  دروخن  دنویپ  لقع  هب  ملع  ات  ینعی  تسا . لقع  دنویپ  ملع  ِلْقَعلا » ُحاِقل  ُۀَفِْرعَملا  : » دنیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

َنیِّیِّمُْألا ِیف  َثََعب  يذَّلا  َوُه  دـنتخیگنارب «  ار  مدرم  لقع  يورین  شناد  كاروخ  اب  زین  یهلا  ناربماـیپ  دـسریمن . ّتیلعف  هب  هّوقلاـب  يورین  نیا 
سرد مدرم  نایم  رد  وا  ( 20  «) ٍنیبُم ٍلالَض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر 

رد البق  نانآ  هچرگ  دزوماـیب  ناـنآ  هب  ار  نید  ملع  ادـخ و  باـتک  دـنک و  كاـپ  ار  ناـنآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  هدـناوخان ،
يـالوم زت  دریگب . ماـجنا  دـیاب  سفن  هیکزت  ملع و  قیرط  زا  مدرم  رکف  حطـس  ندرب  ـالاب  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هیا  نیا  زا  دـناهدب . یهارمگ 

َِنئافَد ْمَُهل  اوُریُثی  َو  ِِهتَمِْعن  َّیِْـسنَم  ْمُهوُرَّکَُذی  َو  ِهتَرِْطف  َقاثیم  ْمُهوُدأَتْـسَِیل  ُهَئایْبنأ  ْمِْهَیلا  ََرتاو  َو  : » هدمآ هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نایقّتم 
لمع دناهتـسب  ادخ  اب  هک  يرطف  نامیپ  هب  دهاوخب  اهنآ  زا  ات  داتـسرف  مدرم  يوسب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  ( 21 «.) ِلوُقُعلا

َوُه هیآ «  رد  يراگزیهرپ  يوقت و  هب  زاین  دنزیگنارب . ار  نانآ  هتفهن  ياهلقع  دنروآ و  اهنآ  دای  هب  ار  دنوادخ  هدش  شومارف  ياهتمعن  دننک و 
هیکزت ناسنا  دیاب  تسخن  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  دـیاش  تسا و  هدـمآ  میلعت  زا  لبق  هیکزت  دـش ، رکذ  هک  ( 22  ... «) َنیِّیِّمُـْألا ِیف  َثََعب  يذَّلا 

رگا نامیا  اـی  دارفا  يا  ( 23  «) ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنإ  هدـمآ « : میرک  نآرق  رد  زاـب  و  ددرگ . ادـیپ  وا  رد  يریگداـی  تّیلباـق  اـت  دوش 
(24  «) ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  دیامرفیم « : و  میهدیم . رارق  ار  لطاب  قح و  ندرک  ادج  هلیسو  امش  يارب  ام  دینک  هشیپ  يوقت 

: دیوگیم رعاش 

رون دیارگ و  سیم  یگریت  هب  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هطساوب  لقع  رون  ًاریْونَت  ُدادْزَی  يوَهلا  یِصاع  ُلْقَع  َو  يوَه  ٍعوَِطب  ٌفوُسْکَم  ِلْقَعلا  ُةَرانا 
رثا رد  اهلقع  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مکمک  هاـتوک  همدـقم  نیا  اـب  دوشیم . هدوزفا  دـنک  تفلاـخم  سفن  ياوه  اـب  هک  یـصخش  لـقع 
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زا يوریپ  هزاجا  دوخ  یمارگ  لوسر  هب  میرک  نآرق  مدرم  لوقع  یگدولآ  هناشن  درادن . ار  يراذگ  نوناق  یگتسیاش  یگیام  یب  یگدولآ و 
. دـننکیم يوریپ  شیوخ  سفن  ياوه  زا  ناـنآ  دـنهدیمن ، یحو  هب  نت  هک  يدارفا  دـنکیم  مـالعا  دـهدیمن و  ار  مدرم  یناـسفن  ياـهاوه 

ِنَّمِم ُّلَضأ  ْنَم  َو  ْمُهَءاوْهأ  َنوُِعبَّتَی  امَّنأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیجَتْـسَی  َْمل  ْنِإف  دـیامرفیم « : دـنکیم و  موکحم  ار  یناسفن  ياهاوه  زا  تعاطا  سپس 
سفن ياوه  وریپ  اهنت  مدرم ، نیا  هک  نادب  تروص  نیا  رد  دـندادن ، تبثم  باوج  وت  توعد  هب  هاگ  ره  ( 25  «) ِهَّللا َنِم  يًدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا 
روتـسد دوخ  ربمغیپ  هب  دنوادخ  دنک . يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  دنوادخ  ییامنهار  نودـب  هکنآ  زا  تسا  رتهارمگ  یـسک  هچ  دنـشیوخ و 

ْمُهَءاوْهأ ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنأ  و  مدرمياههتـساوخ « . هب  هن  دـنک  مکح  دوشیم  لزان  وا  بناـج  زا  هچنآ  هب  هک  دـنهدیم 
َو ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَدَسََفل  ْمُهَءاوْهأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  دیامرفیم « : نایب  نینچ  ار  تیموکحم  یهن و  نیا  هفـسلف  رگید  ياج  رد  و  ( 26 «)

هدیـشک یهاـبت  هب  دـننکیم  یگدـنز  اـهنآ  رد  هک  یناـسک  نیمز و  نامـسآ و  دـشیم ، ناـنآ  سفن  ياوه  عباـت  قـح  رگا  ( 27  «) َّنِهیف ْنَـم 
يذ دنمدوس و  ینالقع و  يروما  مدرم  ياههتـساوخ  و   ) درکیمن هدولآ  هریت و  ار  لقع  یناسفن ، ياهاوه  رگا  هدمآ ، یثیدح  رد  دندشیم .

، یناسفن زئارغ  لایما و  هنافـسأتم  تسا . هدومن  موکحم  یهن و  ار  مدرم  ياههتـساوخ  زا  يوریپ  دـنوادخ  لـیلد  هچ  هب  سپ  دوب ،) تحلـصم 
ریسم دنکیم و  راتفرگ  اطخ  هب  صیخشت  یگنوگچ  رد  ار  لقع  یهاگ  يداصتقا ، لئاسم  طلغ و  موسر  بادآ و  رذگدوز ، ياهتذل  عفانم و 
يرما هک  لیلد  نیا  هب   ) درادـن ناهرب  هماقا  لیلد و  هب  زاین  لقع  یگیام  یب  تابثا  هچرگ  لقع  یگیام  یب  لئالد  دزاسیم . فرحنم  ار  لـقع 

تالوهجم تالاؤس و  زا  یهوبنا  اب  هجاوم  ار  دوخ  دنک ، هعجارم  دوخ  هب  سکره  هک  ارچ  دننکیم ، كرد  ار  نآ  ناگمه  تسا و  ینادـجو 
ار تالوهجم  نآ  روک  ياههرگ  دناوتیم  شیوخ  رکف  هجنپرـس  اب  هن  و  نارگید ، هن  دشاب ، اهنآ  يوگ  باوج  دناوتیم  دوخ  هن  هک  دـنیبیم 

نیع رد  یلو  دزاس ) نشور  ار  قیاقح  هدز و  بقع  ار  ماهبا  لهج و  ياههدرپ  دـناوتب  هک  دراد  شـشک  ردـقنآ  نارگید  لـقع  هن  دـیاشگب و 
. مینک هراشا  لئالد  زا  ياهراپ  هب  راصتخا  روطب  تسین  دب  لاح 

نآرق رظن  زا  فلا .

دنوادخ یعّدم  نیا  تابثا  يارب  تسا . هدشن  هداد  امـش  هب  شناد ، زا  یکدنا  زجب  28 ؛ ) «) ًالیلَق ّالإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ  ام  َو  دـیامرفیم « : نآرق 
رـشب هک  اجنآ  رد  . 1 تسا . هدومرف  رکذ  نآ  تاقتـشم  و  بسح »  » هژاو زا  هدافتـسا  اب  ار  اهناسنا  طـلغ  ياهتـشادرب  تاهابتـشا و  زا  يدراوم 

َنُونِسُْحی ْمُهَّنأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیذَّلا  ًالامْعأ  َنیرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  دیامرفیم « : درادنپیم ، ابیز  ار  تشز 
دننکیم و ههاریب  شالت  ایند  یگدنز  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  لمع ؟ رظن  زا  امـش  نیرتراکنایز  هب  ار  امـش  منک  هاگآ  ایآ  29 ؛ ) «) ًاْعنُص
وا 30 ؛ )  «) ُهَدَلْخأ َُهلام  َّنأ  ُبَسْحَی  دـیامرفیم « : دـنادیم ، دولخ  ار  انف  هک  اجنآ  رد  . 2 دنهدیم . ماجنا  بوخ  ياهراک  هک  دـننکیم  نامگ 

اُوِلُتق َنیذَّلا  َّنَبَـسَْحت  و ال  دیامرفیم « : دروآیم ، باسح  هب  هدرم  ار  هدـنز  هک  اجنآ  رد  . 3 دنکیم . دیواج  ار  وا  شلام  هک  دـنکیم  نامگ 
دزن دناهدنز و  اهنآ  هک  دنناگرم  دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  دیربن  نامگ  31 ؛ )  «) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحأ  َْلب  ًاتاْومأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف 

ْمُکَّنأ َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنأ  ُْمْتبِـسَحَف  أ  دـیامرفیم « : درامـشیم ، هدوهیب  ار  هنامیکح  راک  هک  اـجنآ  رد  . 4 دنروخیم . يزور  دوخ  يادـخ 
ار كّرحتم  هک  اجنآ  رد  . 5 دیدرگیمن . زاب  ام  يوسب  امـش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  ام  هک  دیربیم  نامگ  ایآ  32 ؛ )  «) َنوُعَجُْرت اْنَیلإ ال 
ار نآ  يرگنب و  ار  اـههوک  زور  نآ  رد  و  33 ؛ ) ...«) ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدِماج  اُهبَـسَْحت  َلابِْجلا  يََرت  َو  دیامرفیم « : دنراگنایم ، نکاس 

دیفم اهابتـشا  ار  لوبقم  ریغ  هیام و  یب  لاـمعا  هک  اـجنآ  رد  و  . 6 دـنتکرح . ...  رد  ربا  دـننام  هک  یتروص  رد  ینک  روصت  نکاس  دـماج و 
نارفاک لامعا  34 ؛ )  ... «) ًاْئیَش ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذإ  یّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَـسْحَی  ٍۀَعیِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلامْعأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  و  دیامرفیم « : دنادیم ،

اجنآ رد  . 7 تسین . يزیچ  دمهفیم  دسریم  نآ  هب  هک  یتقو  ات  تسا ، بآ  دنکیم  نامگ  هنشت  مدآ  هک  نابایب ، رد  تسا  بارـس  نوچمه 
هبتـشم مدرم  رب  ناشلاوحا  نانچ  فاـفع  طرف  زا  و  35 ؛ )  «) ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءاِینْغأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  دـیامرفیم « : درادـنپیم ، ینغ  ار  ریقف  هک 

: دیامرفیم دروآیم ، باسحب  زجاع  ار  رداق  هک  اجنآ  رد  و  . 8 دنتسه . زاین  یب  ینغ و  درادنپ  دشابن  هاگآ  نانآ  لاح  زا  سک  ره  هک  دوش 
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ار شیاهناوختـسا  اـم  هک  دربیم  ناـمگ  ناـسنا  اـیآ  36 ؛ )  «) ُهَناـَنب َيِّوَُـسن  ْنأ  یلَع  َنیرِداـق  یَلب  ُهَماـظِع  َعَـمَْجن  ْنَّلأ  ُناــْسنِْإلا  ُبَـسْحَی  أ  » 
، درادنپیم ناسکی  ار  نادـب  نابوخ و  هک  اجنآ  رد  و  . 9 مینک . ّبترم  زین  ار  وا  ناتـشگنا  رـس  میراد  ییاناوت  ام  يرآ  مینکیمن ، يروآعمج 

َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنأ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیذَّلا  َبِسَح  ْمأ  دـیامرفیم « :
دندش راکوکین  هدروا و  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  دننام  ار  نانآ  هبتر  هک  دندرک  نامگ  دـندش  تشز  لامعا  بکترم  هک  نانآ  ایآ  37 ؛ ) «)

هک اجنآ  رد  و  . 10 تسا . هنالهاج  رایسب  ياهشیدنا  اهنآ  مکح  تسین .) نینچ  زگره   ) دنشاب ناسکی  یگدنز  گرم و  رد  ات  میهدیم  رارق 
رادرک زا  ادـخ  هک  رادـنپم  زگره  و  ( 38 ... «) َنوُِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  دـیامرفیم « : دـنکیم ، دادـملق  لفاغ  ار  رّکذـتم 

ْنِم ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَی  و ال  دـیامرفیم « : دروآیم ، باسح  هب  ریخ  ار  ّرـش  هک  اـجنآ  رد  و  . 11 تسا . لفاغ  ناراکمتس 
نیا هک  دننکن  نامگ  هداد ، نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  دناهدومن  لخب  هک  نانآ  39 ؛ )  «) ْمَُهل ُّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف 

ُهَنُوبَسَْحت َو  دیامرفیم « : دریگیم ، ناسآ  ار  لکشم  لکشم و  ار  ناسآ  هک  اجنآ  رد  و  . 12 تساهنآ . ررض  هب  هکلب  تسا  اهنآ  عفن  هب  لخب 
. تسا گرزب  رایسب  ادخ  دزن  هک  یلاح  رد  دنرادنپیم ، کچوک  لهس و  ار  يراک  و  40 ؛ )  «) ٌمیظَع ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه 

ضقانت داضت و  ب . 

تاّیعقاو زا  یهاگآ  مدـع  ّریحت و  دـهاش  دوخ  تسا ، رکفت  زرط  عون  کی  يایوگ  کی  ره  هک  یفلتخم  بتاـکم  راـکفا و  ضقاـنت  داـضت و 
ءارآ و یگنهامهان  حوضو  روط  هب  میوش ، انـشآ  مولع  هفلتخم  ياههتـشر  زا  هتـشر  ره  اـب  رگا  تسین . یـصاخ  ملع  هب  رـصحنم  نیا  تسا و 
« هّرـس سدق  يراوزبس  یجاح  موحرم   » یهلا مبع  دروم  رد  هفـسلف  رد  الثم  یهلا ، ریغ  هچ  یهلا و  مولع  رد  هچ  مینکیم ، هدـهاشم  ار  راکفا 
ار یسایس  بتکم   178 داگرازاب » نیّدلا  ءاهب  رتکد   » یسایس ياهبتکم  اب  هطبار  رد  ای  دنکیم ، لقن  یمالسا  گرزب  هفسالف  زا  هّیرظن  تشه 

کی دناهدیزگرب . شیوخ  بتکم  يارب  نازاس ، بتکم  زا  کی  ره  هک  تسا  ینوگانوگ  ياهانبریز  اهداضت  نیا  يایوگ  دـهاش  دربیم ، مان 
دـنادیم و لصا  ار  شیاه  هتـساوخ  ناسنا و  یکی  دـنکیم ، يراذـگ  هیاـپ  ار  مسیدـیورف »  » بتکم هداد و  رارق  لـصا  ار  یـسنج  هزیرغ  رفن 

يارب ات  دـیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  ناسنا  دـیوگیم  دسانـشیم و  لصا  ناونع  هب  ار  باختنا  يرگید  دـنیزگ و  یمرب  ار  مسیناموا »  » بتکم
« یسارکومد  » تسا و درف  ار  تلاصا  هک  درادیم  راهظا  یمراهچ  دنکیم ، سیسأت  ار  مسینایلاتـسیزگا »  » بتکم دنک و  يریگمیمـصت  دوخ 

عمج اب  مه  تلاصا  هک  تسا  دـقتعم  یمـشش  دزاسیم ، ار  مسیلایـسوس »  » بتکم دـهدیم و  تلاصا  عمج  هب  یمجنپ  دـنکیم ، داهنـشیپ  ار 
دناهتـسناوتن اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  رگناشن  همه  اهنیا  دـنکیم و ...  يزیر  هیاپ  ار  تارکومد » لایـسوس   » بتکم درف و  اب  مه  تسا 

شومارف ار  يونعم  دـعب  هتفرگ و  ار  يّدام  دـعب  ای  دـننک  يزاـس  بتکم  نآ  ساـسا  رب  یباـیزرا و  ار  رـشب  يدوجو  داـعبا  همه  لـماک  روطب 
زا هداد و  رارق  ثـحب  دروـم  ار  ییورین  سکعلاـب ، هـتفرگ و  هدـیدان  ار  یعاـمتجا  دـعب  هداد و  رارق  رظن  دروـم  ار  يدرف  دـعب  اـی  دـناهدرک و 

ُمَْوقأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنإ  دومرف « : هک  دربیم  یپ  ادخ  مالک  تقیقح  هب  ناسنا  هک  تساجنیا  و  دناهدرک . تلفغ  رگید  ياهورین 
. تسا رتهدننک  هرادا  رتلماک و  رتعماج و  ملاع  بتاکم  همه  زا  هک  دنکیم  ییامنهار  یبتکم  يوس  هب  ار  امش  نآرق  نیا  ( 41 «)

!؟ لقع مادک  ج .

ره هک  یلاح  رد  درک ، هعجارم  دـیاب  اهلقع  زا  کی  مادـک  هب  دوش  راذـگاو  لقع  هب  يراذـگ  نوناق  رگا  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج  نونکا 
ِهَّللا ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  و  دیامرفیم « : میرک  نآرق  تهج  نیدب  و  درک . دنهاوخ  درط  ار  نآ  فلاخم  ياهلقع  دوش  رداص  یلقع  ره  زا  یمکح 

. دیوشن هقرف  هقرف  دینزب و  گنچ  نید )  ) ادخ نامسیر  هب  همه  42 ؛ )  «) اُوقَّرَفَت َو ال  ًاعیمَج 

اطخ زا  تّینوصم  مدع  د .
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يأر زا  دوخ  يرکف  ینابم  رد  رظن  دیدجت  اب  یتّدم  زا  سپ  هدرک و  راهظا  ار  ياهّیرظن  دروم  کی  رد  يدنمشناد  تسا  هدش  هدهاشم  رایـسب 
هئطخت ار  وا  ياهدنبوک  یقطنم و  لئالد  اب  يو  رصاعم  نادنمشناد  ای  دیامنیم ، فارتعا  دوخ  هابتـشا  هب  دنکیم و  ادیپ  فارـصنا  دوخ  یلبق 

نیمه رب  قطنم  ملع  يراذگ  هیاپ  الوصا  دوشیم . الم  رب  وا  ياههشیدنا  ندوب  ساسا  یب  نامز  تشذـگ  اب  یملع  دـشر  رثا  رد  ای  دـننکیم ،
هتیاغ اذـه  رکفلا و  اطخ  نع  هتیاعر =  یقی  یلآ  نوناق  دـیامرفیم : قطنم  هموظنم  رد  يراوزبس  یجاـح  موحرم  هک  روط  ناـمه  دوب  ساـسا 

تسا و ریذـپاطخ  ناسنا  رکف  هک  ارچ  دوب ، رکف  رد  ياطخ  زا  يرگـشیپ  تسا ) وطـسرا  نآ  راذـگ  ناـینب  هک   ) قطنم ملع  نیودـت  زا  فدـه 
، عماج لماک و  نوناق  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـش و  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـنکیم . اطخ  راچد  یهاگ  دـش  رکذ  نآ  زا  ییاههنومن  هک  روطنامه 
یگدـننار و ییامنهار و  همان  نییآ  دـننام   ) دـشاب گنهامه  تعیبط  ننـس  هیلک  تقلخ و  سیماون  همه  اب  رـشب و  ترطف  اب  هک  تسا  ینوناق 

هیلک زا  راذگ  نوناق  تسا  مزال  دننکیم ،) میظنت  اهلیبموتا  یعیبط  ریس  اب  گنهامه  ار  اهنآ  همه  نیـصّصختم  هک  اهنابایخ ، ياهیدنب  لودج 
اهدادعتـسا و هـمه  زا  دراد ، رگیدـکی  رد  اـم  ناـج  مـسج و  جراـخ و  ناـهج  هـک  يّرثأـت  ریثأـت و  تادوـجوم و  ياهیگتــسویپ  طـباور و 

هار رـس  هک  یعناوم  زا  دـناسرب ، بولطم  لاـمک  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیم  هک  یلوـصا  همه  زا  تسه ، هعماـج  اـی  دارفا  رد  هک  ییاهیگتـسیاش 
نیمز و قامعا  زا  مادـک  چـیه  زا  هک  يرـشب  دـشاب . هتـشاد  لماک  یهاگآ  لامعا ، باـتزاب  ءایـشا و  صاوخ  زا  دراد و  رارق  ناـسنا  لـماکت 
ادخ و هب  برق  لماوع  ناهج و  ناسنا و  طابترا  ندب و  حراوج  ءاضعا و  شنیرفآ  ياهیراک  هزیر  حور و  هدـیچیپ  رارـسا  نامـسآ و  تاقبط 

نیودت ار  يزاسراک  نوناق  اسران  لقع  نیا  اب  دشاب و  راذگ  نوناق  دناوتیم  هنوگچ  درادت ، ربخ  ترخآ و ...  ملاع  رد  ماقم  ءاقترا  تابجوم 
رگا هوالعب  تسا . تحلـصم  اب  مأوت  دیفم و  شرظن  دروم  نوناق  هک  دشاب  نئمطم  دـناوتیم  هنوگچ  راکفا  داضت  همه  نیا  اب  رـشب  دـیامن !!؟
هعماج تالکـشم  رثکا  هک  دنامن  هتفگان  دمآ . دـهاوخ  دوجوب  جرم  جره و  دـیامن  ارجا  عضو و  ار  ینوناق  دوخ  لقع  اب  دـشاب  رارق  سکره 
یهلا ماکحا  رد  يراذگ  نوناق  تأرج  دوخ  هب  رشب  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  دیآیم . دوجوب  اهرظنفالتخا  نیمه  رطاخب  زین 

: دیامرفیم نآرق  رد  هک  يروطنامه  دهدیمن ، صیخشت  ار  دوخ  ررض  عفن و  دنادیمن و  ار  دوخ  حالص  ریخ و  یتح  هک  یلاح  رد  دهدیم 
ُْمْتنأ ال ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ُّرَش  َوُه  َو  ًاْئیَش  اوُّبُِحت  ْنأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُه  َو  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  » 
هک یلاح  رد  دیدنـسپن  ار  يزیچ  رایـسب  هچ  دیراد ، شوخان  ار  نآ  هک  نیا  اب  تسا  هدـش  بجاو  امـش  رب  راّفک ) اب   ) گنج 43 ؛ )  «) َنوُمَْلعَت
زا دینادیمن . امش  دنادیم و  ادخ  تسا ، دب  امش  يارب  هک  یتروص  رد  دیرادیم  تسود  ار  يزیچ  رایـسب  هچ  تسا و  بوخ  امـش  يارب  نآ 

تالوهجم فشک  يارب  اهورین  نتفرگ  راکب  ه . تسا . ملع »  » يراذـگ نوناـق  یـساسا  طرـش  هک  دوشیم  فشک  حوضو  هب  همیرک  هیآ  نیا 
راک هب  یتسه  ملاع  ماظن  يدام  يونعم و  رارـسا  تالوهجم و  فشک  يارب  ناهج  یملع  عماجم  رد  ینیگنـس  ياههنیزه  ناوارف و  ياـهورین 

. دوب ینالقع  ریغ  ورین  همه  نآ  نداد  رده  هدوهیب و  هنیزه  همه  نآ  فرـص  دوب ، هدـش  فشک  اهناسنا  يارب  زیچ  همه  رگا  دوشیم و  هتفرگ 
هب دـندش  راـچان  یملع  لـحارم  جوا  هب  ندیـسر  زا  سپ  فصنم ، گرزب و  نادنمـشناد  رثکا  رتمهم  همه  زا  نادنمـشناد  فارتعا  رارقا و  و .

ياوق  » دوخ باتک  رد  نویرامالف » لیماک  ، » هنومن باب  زا  دراد . ياهناگادـج  باتک  هب  زاـین  دوخ  هک  دـننک ، فارتعا  هناعاجـش  دوخ  لـهج 
نیا باوج  تردقزیـسک  تسیچ ؟ رکف  تقیقح  نکل  مینکیم ، رکف  اـم  دـسیونیم ..« : رـشب  شناد  ّتیدودـحم  باـب  رد  هلوهجم » تعیبـط 

ریغ ییورین  نم  هدارا  منادیم  نم  دنادیمن . یسک  تسا ؟ هنوگچ  تالضع  ياهراک  ّتیلاعف و  تقیقح  اّما  میوریم  هار  ام  درادن . ار  لاؤس 
، ماهدارا منیبیم  منک  دـنلب  ار  متـسد  منکیم  هدارا  هک  عقوم  ره  لاح  نیا  اب  تسا ،) يّدام  ریغ  نم  یحور  صاوخ  مامت  هکلب  ، ) تسا يّدام 

یـسک دریگیم ؟ هّدام  هب  ّقلعت  درجم  هدارا  و  دـهدیم ؟ تکرح  ار  متـسد  ماهدارا  هطـساو  هچ  اب  هنوگچ و  اّما  دـهدیم ، تکرح  ار  ماهّداـم 
نیا تقیقح  دهدیم ؟ لاقتنا  رکف  هب  ار  هّیجراخ  روص  يرـصب ، باصعا  هنوگچ  دـییوگب  نم  هب  دـهدب . زین  ار  ملاؤس  باوج  دوشیمن  ادـیپ 
لیبق نیا  زا  مناوتیم  تسیچ ؟ نآ  تقیقح  دریگیم و  تروص  هنوگچ  يزغم  ّتیلاعف  تساـجک ؟ نآ  ّلـحم  دوشیم ؟ كاردا  هنوگچ  رکف 
خساپ ار  متالاؤس  نیرتکچوک  دنناوتیمن  امش  نیرّکفتم  نادنمشناد و  نیرتگرزب  هک  یلاح  رد  منک ، هّجوتم  امـش  رب  لاس  هد  ات  ار  تالاؤس 

(44  ...) دنیوگ

یهلا ماکحا  رد  لقع  زا 21شقن  هحفص 15 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یملع رورغ 

ای يداصتقا  تهج  زا  ار  دوخ  ناسنا  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  هک  يروط  هب  رـشب  یحور  تاّیـصوصخ  زا  یکی 
ْنأ یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنإ  ّالَک  دـیامرفیم « : نآرق  دـنکیم ، رتزارد  دوخ  میلگ  زا  ار  اپ  هدـش ، رورغم  دوخ  هب  دـنیبب  زاین  یب  اـهنیا  زج  یملع و 

اهتردق نیا  ساسا  هک  نیا  زا  لفاغ  دسریم  زیچان ) يایند   ) ییاراد هب  هک  نوچ  دتـسیایمن  نایغط  رفک و  زا  ناسنا  زاب  ( 45  «) ینْغَتْسا ُهآَر 
هفـسلف نآ  ساسا  رب  اهنآ  يرکف  ینابم  دـندوب و  انـشآ  ناـنوی  هفـسلف  اـب  هک  هفـسالف  زا  يرایـسب  زارد ، یناـیلاس  تسا . راـبتعا  یب  تسس و 

قیبطت اهنآ  یملع  ياهرواب  اب  هک  نیا  مرج  هب  دندرکیم ، هیجوت  ای  راکنا و  ار  مالسا  نیبم  نید  تامّلـسم  زا  ياهراپ  دوب ، هدش  يراذگهیاپ 
یلو دنهد ، قیبطت  عرـش  اب  ار  یلقع  فراعم  دندوب  دّیقم  نیماکتم  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  مالک  ملع  ندـمآ  دوجوب  تلع  دـیاش  و  درکیمن .

هک ياهفـسالف  دوشیمن  شومارف  زگره  دشیمن . ای  دشیم  قبطنم  عرـش  اب  هچ  دندادیم  رارق  ثحب  دروم  ار  يرظن  یلقع و  هلأسم  هفـسالف 
لوسر ینامـسج  جارعم  تّدش  هب  هنوگچ  دـندوب  هتفرگ  رارق  دوب ) هدـش  يراذـگهیاپ  سدـح  ساسا  رب  هک   ) یـسویملطب تئیه  ریثأت  تحت 
جارعم دـیآیم ) مزـال  ماـیتلا  قرخ و  اریز   ) تسا لاـحم  نامـسآ  هب  نتفر  هک  نیا  هب  دانتـسا  اـب  دـندیبوکیم و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

رکنم ار  نآ  ندوـب  ینامـسج  یهورگ  جارعم و  لـصا  اـهنآ  زا  ياهّدـع  لـصا  نیمه  يور  و  دـندرکیم ، یقلت  تـالاحم  ءزج  ار  ینامـسج 
دش عارتخا  اهپوکسلت  تفرگ و  رارق  سدح  ياجب  ّسح  یسانشاضف ، رد  تخیر و  مه  رد  یـسومیلطب  تئیه  ناکرا  هک  ینامز  ات  دندوب ،

لئاسم هب  تبـسن  ار  ناملـسم  زا  ردقچ  دندومن و  نید  تاسّدقم  هب  یتنایخ  هچ  نانآ  دـش  مولعم  دـندرک و  رفـس  تارک  هب  المع  اهناسنا  و 
کی دح  رد  اهنت  هک  نیوراد » هیـضرف   » اب دوریمن  دای  زا  زین  و  دوب ، تیعقاو  هب  لهج  نآ  یلـصا  هشی  هک  دندرک  هدیقع  یب  تسـس و  ینید 

هک يدنچ  زا  سپ  ات  دنتـشاذگ ، اپ  ریز  ار  یقیاقح  هچ  دنتخادنا و  هار  هب  نید  ّدض  رب  یتاغیلبت  هچ  دشاب ، هتـشاد  شزرا  تسناوتیم  يروئت 
داعم و هیزاوال ، نوناق  ندمآ  هنحص  هب  زا  لبق  تسا  یقاب  اههرطاخ  رد  زونه  دندناسر . تابثا  هب  ار  هّیضرف  نیا  يرابتعا  یب  ایند ، نادنمشناد 
هب تسا ، نکمم  ریغ  نآ  نتشگزاب  تسا  هتفر  نیب  زا  هک  يزیچ  تسا و  لاحم  مودعم  هداعا  هک  نیا  ناونع  هب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  هلأسم 

دنتفریذپیمن یحو  نابز  زا  ار  ینیبهرذ  تادوجوم  نج و  هکئالم و  دننام  یئرمان ، تادوجوم  هرخالاب  دنتفرگیم و  هرخـسم  ءازهتـسا و  داب 
هار تاّرذ  ملاع  هب  حّلـسم  مشچ  اب  رـشب  دمآ و  رازاب  هب  اهپکـسورکیم  هک  یتقو  ات  درادن  دوجو  سپ  دـنوشیمن  هدـید  نوچ  دـنتفگزیم  و 
نیا مامت  تسین . ندوبن  رب  لیلد  ندیدن  دـنیبن و  ار  اهنآ  ام  مشچ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ملاع ، رد  ییاهزیچ  تسا  نکمم  دـش  مولعم  تفای ،

زا ار  اـهناسنا  هک  تسا  يدودـحم  تاـعالطا  ساـسا  رب  تاـضارتعا  نیا  همه  تسا و  رـشب  یناداـن  لـهج و  رطاـخ  هب  دروم  یب  ياـهتواضق 
دنوادخ هب  هک  دش  ببـس  هکئالم  لهج  هک  نانچمه  دـهدیم ، ضارتعا  تأرج  هب  دـنکیم و  لفاغ  شدودـحم  ریغ  یهانتمان و  تالوهجم 

، دینادیمن امش  هک  منادیم  يزیچ  نم  ( 46  «) َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعأ  ّینإ  دومرف « : اهنآ  هب  دنوادخ  دننک و  ضارتعا  مدآ  تقلخ  دروم  رد  ملاع 
َو ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهَدـْنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  اّمَلَف  دـیامرفیم « : نآرق  رد  دـنوادخ  تسا  امـش  لهج  لولعم  امـش  ضارتعا  ینعی 

شوخ لد  دوب  ناشدزن  هک  يزیچان )  ) ملع هب  دندمآ ، نشور  تازجعم  اب  اهنآ  ناربمایپ  هک  یماگنه  ( 47  «) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح 
کی ای  هّیرظن  کی  راظتنا  مشچ  یهورگ  دوشیم  هدید  مه  زونه  و  دنتفرگ . هرخسم  داب  هب  ار  یحو  دوخ  زیچان  ملع  دانتـسا  هب  ینعی  دندرک 
تیبثت ياههّیـضرف  هنالوجع  دـنروآ و  دورف  نید  رـس  رب  یقاـمچ  تروص  هب  ار  نآ  هدروآ ، تاـغوس  هب  اـهنآ  يارب  برغ  زا  هک  دناهّیـضرف 

اهناشکهک و زا  ای  دنهدب و  يربخ  اهایرد  قامعا  زا  یبرغ  نادنمـشناد  رگا  هک  تسا  نیا  رد  یتفگـش  دـنهد و  حـیجرت  یحو  رب  ار  هدـشن 
. دنرگنیم دیدرت  راکنا و  هدید  اب  ار  یحو  تاّلسم  یلو  دنریذپیم  هتسب  مشچ  دشابن  عقاو  قباطم  ولو  دنهد  يرامآ  ناگراتس  دادعت 

اههشیدنا یتسردان  یتسرد و  نازیم 

َِکلذ دنکیم « : مالعا  تحارص  هب  دوخ  نآرق  اریز  تسا ، نآرق »  » دنکیم نیمـضت  ار  اههشیدنا  نتـشاد  تیعقاو  تحـص و  هک  يزیچ  اهنت 
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چیه هک  تسا  ییاـعدا  نیا  و  درادـن . هار  يدـیدرت  کـش و  هنوگچیه  ینامـسآ  باـتک  نیا  رد  ( 48  «) َنیقَّتُْمِلل يًدُـه  ِهیف  َْبیَر  ُباـتِْکلا ال 
هب ار  نآرق  زین  مالـسلا  مهیلعيده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  درادن . هتـشادن و  ار  ییاعدا  نینچ  تردق  يدنمـشیدنا  رکفتم و 

. دناهدرک مالعا  ار  دراد  تفلاخم  نآرق  اب  هک  یثیداحا  يرابتعا  یب  نوگانوگ ، تاریبعت  هب  دـناهدرک و  یفرعم  دوخ  ناوریپ  هب  نازیم  ناونع 
قفاوم ادخ  باتک  اب  هچنآ  49 ؛ ) «) ُهوُعَدَف ِهَّللا  َباتِک  ََفلاخ  ام  َو  ُهوُذُخَف  ِهَّللا  َباَتِک  َقَفاو  ام  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  . 1

: دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  . 2 دینک . اهر  ار  نآ  تسا  فلاخم  ادـخ  باتک  اب  هک  هچنآ  و  دـینک ) لمع  نآ  هب  و   ) هتفرگ ار  نآ  تسا 
یلصادخ لوسر  . 3 تسا . غورد  ثیدح  نآ  دشابن  ادخ  باتک  قفاوم  هک  یثیدح  ره  50 ؛ ) «) ٌفُرْخُز َوُهَف  ِهَّللا  َباَتِک  ُِقفاُوی  ٍثیدَح ال  ُّلُک  »

ُِفلاُخی ْمُکَئاج  ام  َو  ُُهتُلق  انأَف  ِهَّللا  َباتِک  ُِقفاُوی  یّنَع  ْمُکَئاج  ام  ُساّنلا ! اَـهُّیا  : » دـندومرف دـندرک  داریا  ینم  رد  هک  ياهبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا 
امـش هب  نم  زا  هچ  ره  ماهتفگ و  ار  نآ  نم  دـشاب  نآرق  اـب  قـفاوم  هک  دـسریم  امـش  هب  نم  زا  هچنآ  مدرم  يا  51 ؛ ) «) ُْهُلقأ ْمَلَف  ِهَّللا  َباـتِک 
َوُهَف ِهَّللا  َباتِک  ُُهقّدَُصی  ٍثیدَح ال  ْنِم  اّنِم  ْمُکاتأ  ام  : » دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  . 4 ماهتفگن . ار  نآ  نم  دشاب  نآرق  فلاخم  هک  دیسر 

زا یـضعب  تازجعم  هیجوت  ای  راکنا  زار  تسا . لطاب  دنکن  قیدصت  ار  نآ  ادخ  باتک  هک  دـسریم  امـش  هب  ام  زا  هک  یثیدـح  52 ؛ ) «) ٌلِطاب
اِمب اُوبَّذَک  دندومنیم « . راکنا  ار  تازجعم  احیرـص  دنهد ، قیبطت  دنتـسناوتیمن  ناشدوخ  صقان  مولع  اب  ار  تازجعم  هک  میدق  ناگدز  ملع 

َو اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنإ  َو  دندومنیم « . رحس  رب  لمح  ای  بیذکت و  دنتشادن  نآ  هب  یملع  هطاحا  هک  ار  يزیچ  ره  53 ؛ )  «) ِهِْملِِعب اوُطیُحی  َْمل 
هویـش هک  نونکا  و  تسا . يرادهنماد  رحـس  هکدنتفگیم  دـندنادرگیم و  وربور  دـندیدیم ، ياهزجعم  رگا  و  54 ؛ )  «) ُّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی 

دناهداتفا تامارک  تازجعم و  هیجوت  رکف  هب  نایارگملع  دوشیم ، هدافتـسا  ءوس  بهذم  ّدض  رب  بهذـم  زا  هدرک و  رییغت  بهذـم  اب  هزرابم 
هیجوـت یهاو  دـنچ  ره  ياهنوـگ  هب  ار  ياهزجعم  ره  دنـشاب و  هتفریذـپن  ار  تازجعم  عـقاو  رد  مه  دـنوشن و  مهّتم  دادـترا  رفک و  هب  مه  هـک 

: » دیامرفیم نآرق  رد  ادخ  دبلطیم . ار  یلّـصفم  هناگادج و  ثیدح  دوخ  نیا  هک  دنورن ، دنوادخ  هتخانـشان  ياهورین  راب  ریز  هک  دننکیم 
هک نانآ  55 ؛ )  «) ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساّرلا  َو  ُهَّللا  َّالإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمَأَف 
هک یلیوأت   ) نآ لیوأت  نتفاـی  رطاـخب  مود  ییوجهنتف و  رطاـخب  لّوا  دـننکیم ، يوریپ  نآرق  هباـشتم  زا  تهج  ود  هب  دـنراد  یحور  فارحنا 

مالـسلا هیلعیلع  نینمؤملاریما  دنادیمن . ار  نآ  لیوأت  یـسک  نوخـسار  ادـخ و  زج  هک  یلاح  رد  دـشاب ،) اهنآ  ءاوها  فادـها و  اب  بسانتم 
رورغ لئابح  نم  اکارشأ  ساّنلل  بصن  لّالـض و  نم  لیلاضأ  لاّهج و  نم  لئاهجلا  سبتقاف  هب ، سیل  املاع و  یّمـست  دق  رخآ  و  : » دنیامرفیم
تسین نینچ  و  دنادیم ، ملاع  دنمشناد و  ار  شیوخ  يرگید  و  ( 56  ...«) هئاوهأ یلع  ّقحلا  فطع  هئارآ و  یلع  باتکلا  لمح  روز و  لوق  و 

اهماد غورد ، نانخـس  یبیرف و  دوخ  رورغ و  ياههتـشر  زا  مدرم  يارب  ناهارمگ و  زا  ار  اـهیهارمگ  دریگیم و  ارف  ناداـن  زا  ار  اـهینادان  وا 
هک یلاح  رد  دنکیم . قبطنم  شیوخ  ياههتـساوخ  رب  ار  قح  لمح و  دوخ  یـصخش  ءارآ  اههشیدـنا و  رب  ار  نآرق  هک  نامه  دـهدیم  رارق 
هب ار  دنوادخ  يزوس  ببس  يزاس و  ببـس  ّتیمکاح ، تردق ، لّوا : دنکیم : افیا  يداقتعا  لئاسم  رد  ار  یـساسا  مهم و  شقن  ود  تازجعم 

. تسا اهنآ  تماما  تلاسر و  يارب  دنس  نیرتایوگ  ءایصوا و  ءایبنا و  ّتیناقح  رب  لیلد  نیرتگرزب  مّود : و  دناسریم . تابثا 

؟ تسیچ یحو  هانگ 

نآ رطاخب  ایآ  دننکیم ، ینادنز  موکحم و  شیوخ  لقع  همکحم  رد  ار  نآ  هرخالاب  دـننکیم و  مرج  مالعا  یحو  يارب  هک  نانآ  مینادیمن 
راهم ار  اهنآ  توهـش  بضغ و  ياهورین  دـنکیم و  يدازآ  بلـس  هتخیـسک  راسفا  ياـهناسنا  زا  تسا و  نیرفآ  ّتیدودـحم  یحو  هک  تسا 

زین نآ  تسا و  یحو  مرج  کیرـش  دشاب  هتخادـنین  راک  زا  ار  نآ  یناسفن  ياهباجح  دـشابن و  هدولآ  رگا  زین  لقع  مییوگب  دـیاب  دـنکیم !؟
نیرفآ ّتیدودـحم  زین  لقع  دـنراذگب ، لقع  شود  هب  ار  يراذـگ  نوناق  نیگنـس  راب  رگا  نایارگلقع  اریز  ددرگ ، موکحم  ناـنچمه  دـیاب 
نارود هک  تسا  نآ  یحو  مرج  رگا  و  دنکیم . دودحم  ار  اهیدازآ  زا  يرایسب  هرخالاب  تسین و  يدنبزرم  زج  يزیچ  زین  نوناق  نوچ  تسا ،

يارب ییاج  هعماج ، یهاگآ  دشر و  اب  هدوب و  ّتیلهاج  نامز  اب  هطبار  رد  یحو  درادن و  ار  نآ  شریذـپ  يداصتقا  زورما  هدـش و  يرپس  نآ 
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قالخا و دـئاقع ، زا  يرثا  هدـش و  وحم  ّتیلهاج  راثآ  يرـشب  عماوج  دـشر  اب  رگا  مینیبب  دـیاب  هاگنآ  تسا ، هدـنامن  یقاـب  یحو  ّتیمکاـح 
هب هنافـسأتم  یلو  میراذگ . یماو  لقع  هب  ار  تّیمکاح  هدومن ، عادو  یحو  اب  زین  ام  تروص  نیا  رد  دوشیمن ، هدـید  یلهاج  مدرم  درکلمع 

رتهدرتسگ رتشیب و  بتارم  هب  زورما  هعماج  هرهچ  رد  ار  تّیلهاج  تافارحنا  مامت  هک  هدـشن ، وحم  ّتیلهاج  راثآ  اهنت  هن  هک  مینیبیم  حوضو 
هدنـسیون کی  هک  تسا  تهج  نیدب  و  تسین !!؟ زورما  هک  تسا  هدوب  زور  نآ  ّتیلهاج ، ياهیگژیو  زا  کی  مادـک  مینیبیم ، رتنردـم  و 

رامآ رگا  تسا . هدرک  هسیاقم  مه  اب  ار  نامز  ود  نیا  هتـشون و  متـسیب ) نرق  ّتیلهاـج  « ) نیرـشعلا نرقلا  ۀـّیلهاج   » ناونع اـب  یباـتک  يرـصم 
زا شیب  ربارب  اهرازه  زورما  یحو ، هب  زاین  ترورض و  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  اعطق  مینک  یـسررب  ار  زورما  ناهج  هعماج  ياهتیانج 

اهنت هکلب  هدـشن ، يرپس  یحو  نید و  نارود  اهنت  هن  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  زورما  نادنمـشناد  ساسا  نیمه  رب  تسا . ّتیلهاـج  نارود 
مالـسلا مهیلعتیب  لها  دـیدش  يریگعضوم  تسا . ناهج  راگدرورپ  ّتیمکاح  یهلا و  نید  نامه  هعماج ، جالع  لباق  ریغ  ياهدرد  نامرد 

لقع هلخادم  زاوج  مدع  رب  لیلد  نیرتهب  هتفرگ ، ماجنا  سایق  تعدب و  اب  یمالـسا  ذخآم  رد  هک  يدیدش  هزرابم  سایق  تعدـب و  لباقم  رد 
: دیامرفیم هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  تعدـب  دروم  رد  مینکیم : نایب  ار  لیذ  دراوم  هنومن  باب  زا  تسا . یهلا  ماکحا  رد 

لطابلا ّنأولف  هَّللا  نید  ریغ  یلع  الاجر  لاجر ، اهیلع  ّیلوتی  هَّللا و  باتک  اـهیف  فلاـخی  عدـتبت  ماـکحا  عبّتت و  ءآوهأ  نتفلا  عوقو  ءدـب  اـّمنا  »
اذه نم  ذخؤی  نکلو  نیدـناعملا  نسلأ  هنع  تعطتنا  لطابلا  سبل  نم  صلخ  ّقحلا  ّنأ  ولو  نیداترملا . یلع  فخی  مل  ّقحلا  جازم  نم  صلخ 

، اههنتف شیادیپ  زاغآ  هراومه  ( 57 «.) ینسحلا هَّللا  نم  مهل  تقبـس  نیّذلا  اوجنی  هئایلوأ و  یلع  ناطیّـشلا  یلوتـسی  کلانهف  ناجزمیف  ثغض 
نییآ فالخ  رب  یعمج  دراد و  تفلاخم  ادـخ  باـتک  اـب  هک  تسا  يدروآرد  نم  لوعجم و  نیناوق  ماـکحا و  هدولآ و  ياهـسوه  زا  يوریپ 

زا قح  هچنانچ  و  دنامیمن ، هدیـشوپ  دنتقیقح  يوج  یپ  هک  نانآ  رب  دیدرگیم ، ادج  قح  زا  لطاب  رگا  دنزیخیم . رب  نآ  زا  تیامح  هب  قح 
، دـنزیمآیم مه  هب  دـنریگیم و  ار  لطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق  یلو  دـیدرگیم ، عطق  نآ  زا  نادـناعم  ناـبز  دـشیم  صلاـخ  لـطاب 

ماما زا  سایق  دروم  رد  و  دنباییم . تاجن  دناهدوب  ادخ  تمحر  دروم  هک  نانآ  اهنت  دوشیم و  هریچ  دوخ  ناتسود  رب  ناطیـش  هک  تساجنیا 
ادـخ نید  هب  ناوتیمن  صقان  ياهلقع  اب  اـنامه  58 ؛ ) «) ِۀَِـصقاّنلا ِلوُقُعلاب  ُباُصی  ِهَّللا ال  َنید  َّنا  : » دومرف هک  دـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص 

(59 «.) ُنیّدلا َقُِحم  ْتَسِیق  اذا  ُۀَّنُّسلا  ، » تفای تسد 

یهلا ماکحا  رد  لقع  یئاراک 

یطباوض اب  هتبلا  تسا ، ماکحا  یئاسانش  فشک و  اهنت  یهلا  ماکحا  دروم  رد  لقع  شقن  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تشذگ  هک  هچ  نآ  زا 
هن دراد ، عیرـشت  لعج و  قح  هن  نیاربانب ، دراذگ . مدـق  یحو  هدودـحم  میرح و  رد  تسین  زاجم  و  هدـش ، رکذ  نآ  يارب  لوصا  ملع  رد  هک 

دهدیمن هزاجا  دوخ  هب  رهاظ  بسح  هب  تسا  یحو  هدش  تیبرت  لک و  لقع  هک  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالـسا  ربمغیپ  ضقن . خسن و  قح 
هب هک  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هلبق ، رییغت  دروم  رد  هک  هنوگنامه  دـنک ، رداص  یمکح  دوخ  صیخـشت  لـقع و  ءاـکتا  هب 

فرط زا  هرخـالاب  اـت  دوب ، یحو  راـظتنا  رد  هتـسویپ  درکن و  یلمع  نینچ  هب  مادـقا  دوب ، دـنمقالع  تّدـش  هب  زاـمن  رد  هبعک  يوس  هب  هّجوـت 
َرْطَـش َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدق  دش « : غالبا  يو  هب  تروص  نیا  هب  هلبق  رییغت  مکح  دـنوادخ 

مینادرگب يوش  دونشخ  نادب  هک  ياهلبق  هب  ار  وت  میرگنیم و  هلبق  رییغت  یحو و  راظتنا  هب  نامسآ  رب  ار  وت  هّجوت  ام  60 ؛)  «) ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا 
پاچ یحطبا 22/11/1387 3 -  پیات  هدننک 2 -  هدایپ   - 1 نیعمجأ . هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  و  مارحلا . دجسم  فرط  هب  نک  ور  سپ 

نیا : تاحیضوت تیعضو  ییاهن 10 -  پاچ  يدنب 9 -  هحفص  حیحصت 8 -  يراتساریو 7 -  قیقحت 6 -  تقباطم 5 -   - 4 4/12/1387
. هدش پاچ  البق  باتک 

اه یقرواپ 
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ینکلا و ( 6 30 ناسنا /  ( 5 . 36 ءاسن /  ( 4 . 87 هرقب /  ( 3 . 5 ۀمایق /  ( 2 ینالیگ . دّیس  دّمحم  قیقحت  رـصم ، عبط  هحفص 250 ، دلج 2 ، ( 1
إ .» 36 ۀـمایق /  ( 12 . 54 ماـعنا /  ( 11 . 54 فارعا /  ( 10 3و4 . مـجن /  ( 9 . 65 ءاـسن /  ( 8 170 هرقب /  ( 7 هحفص 168 . دلج 2 ، باقلالا ،

َْمل ْنَم  َو  45 « ؛ هدئام /  ( 14 َنوُِرفاْکلا .»  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنأ  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  44 « ؛ هدئام /  ( 13 يًدُس »  َكَْرُتی  ْنأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی 
57 و ماعنا /  ( 16 َنوُقِساْفلا .»  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  47 « ؛  هدئام /  ( 15 َنوُِملاّظلا .»  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنأ  اِمب  ْمُکْحَی 
(22 هحفص 6 . هرامـش 1 ، هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 21 2 هعمج /  ( 20 5 جح /  ( 19 50 هدـئام /  ( 18 . 88 صـصق /  ( 17 40و67 . فسوی / 
103 و فهک /  ( 29 . 85 ءارسا /  ( 28 . 71 نونمؤم /  ( 27 . 49 هدئام /  ( 26 . 50 صصق /  ( 25 . 282 هرقب /  ( 24 . 29 لافنا /  ( 23 . 2 هعمج / 
3 و 4. همایق /  ( 36 . 273 هرقب /  ( 35 . 39 رون /  ( 34 . 88 لمن /  ( 33 . 115 نونمؤم /  ( 32 . 169 نارمع /  لآ  ( 31 . 3 هزمه /  ( 30 . 104
(44 . 216 هرقب /  ( 43 . 103 نارمع /  لآ  ( 42 . 9 ءارسا /  ( 41 . 15 رون /  ( 40 . 180 نارمع /  لآ  ( 39 . 42 میهاربا /  ( 38 . 21 هیثاج /  ( 37
(47 . 30 هرقب /  ( 46 و 7 .  6 قــلع /  ( 45 یناـبرق . نیدـباعلا  نیز  فیلأـت  هحفـص 30 ، یقرواـپ  رـشب  قوقح  مالـسا و  باـتک  زا  لـقن  هب 
(52 هحفص 69 . دلج 1 ، یفاک ، ( 51 هحفص 69 . دلج 1 ، یفاک ، ( 50 هحفص 69 . دلج 1 ، یفاک ، ( 49 . 2 هرقب /  ( 48 . 83 نمؤم / ) ) رفاغ

هبطخ هغالبلا ، جهن  ( 57 هبطخ 87 . هغالبلا ، جـهن  ( 56 . 7 نارمع /  لآ  ( 55 . 2 رمق /  ( 54 . 39 سنوی /  ( 53 هحفص 69 . دلج 1 ، یفاک ،
.144 هرقب /  ( 60 هحفص 405 . دلج 104 ، راونالا ، راحب  ( 59 هحفص 303 . دلج 2 ، راونالا ، راحب  ( 58 هرامش 50 .
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